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Анотація. Розглядається нова парадигма програмування, пов’язана не з 

об’єктами, а з бізнес-процесами і їх складовою частиною — бізнес-функціями, 
коли компоновка додатків для виконання необхідної завдання здійснюється 
шляхом виявлення і виклику сервісів (спеціальних програмних компонентів з 
уніфікованими інтерфейсами), доступних у мережі, Цей підхід не залежить від 
конкретних мов програмування й операційних систем і передбачає 
використання сервіс-орієнтованої архітектури (SOA) додатків, побудованої на 
основі формалізованих бізнес-процесів, функції яких представлені у вигляді 
багаторазово використовуваних сервісов із прозоро описаними інтерфейсами. 
Розглянуто основи побудови освітньої програми підготовки фахівців, здатних 
задовольняти потреби в ефективному впровадженні нових парадигм 
розподілених обчислень (на прикладі хмарних обчислень, мікросервісної 
архітектури, семантичних технологій); у створенні online-інструментарію, 
який дозволяє кінцевим користувачам динамічно складати робочі процеси 
прикладних застосувань згідно зі сценаріями в різних предметних галузях; у 
наповненні й об’єднанні репозитаріїв веб-сервісів, що можуть виконуватися на 
різних хмарних сайтах у розподілених обчислювальних середовищах. 

Останнім часом виникла необхідність інтеграції і взаємодії програмних 
додат-ків у рамках сукупності великої кількості інформаційних систем 
підприємства або декількох підприємств. Спостерігаються тенденції 
переходу до бізнесу реально-го часу і створення систем розширеного 
підприємства, яке об’єднує саме підприємство, його постачальників, 
партнерів і клієнтів у єдину систему. Тому потрібна взаємодія додатків, як в 
одній інформаційній системі, так і між система-ми окремих учасників бізнес-
процесу. 

Попит на системних аналітиків і фахівців-комп’ютерників, які вміти-муть 
обробляти й аналізувати дані різної природи для бізнесу, наукових до-сліджень, 
нових видів техніки, у найближче десятиліття зросте в декілька разів. Ці 
світові тенденції слід враховувати в процесі еволюційного вдосконалення 
змісту й напрямів підготовки фахівців для новітніх технологій 
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Abstract. A new programming paradigm is considered, not related to objects, but 

to business processes and their component - business functions, when application 
compilation to perform the required task is performed by detecting and calling 
services (special software components with unified interfaces) available on the 
network This approach is independent of specific programming languages and 
operating systems and involves the use of service-oriented architecture (SOA) 
applications based on formalized business processes, the features of which are 
represented as reusable services with transparently described interfaces. The basics 
of building an educational program for training specialists capable of meeting the 
need for effective implementation of new paradigms of distributed computing (on the 
example of cloud computing, microservice architecture, semantic technologies) are 
considered; in creating an online toolkit that allows end users to dynamically compile 
application workflows according to scenarios across different subject areas; in filling 
and combining repositories of web services that can run on different cloud sites in 
distributed computing environments. 

Recently, there has been a need to integrate and interoperate software 
applications within a set of large enterprise information systems or multiple 
enterprises. There are trends in the transition to real-time business and the creation of 
systems of an expanded enterprise, which unites the enterprise itself, its suppliers, 
partners and customers into a single system. Therefore, the interaction of applications 
is needed, both in one information system and between the system of individual 
participants of the business process. 

Demand for system analysts and computer experts who are able to process and 
analyze data of different nature for business, scientific research, new types of 
technology will increase several times in the next decade. These world trends should 
be taken into account in the process of evolutionary improvement of the content and 
directions of training specialists for the latest technologies. 

Keywords: service-oriented architecture, semantic services, business model, 
service repositories, various applications (software, platform, infrastructure, data, 
functions, security, etc.) as services. 

 
Вступ  
Останнім часом виникла необхідність інтеграції і взаємодії програмних 

додатків у рамках сукупності великої кількості інформаційних систем 
підприємства або декількох підприємств. Спостерігаються тенденції переходу до 
бізнесу реального часу і створення систем розширеного підприємства, яке 
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об’єднує саме підприємство, його постачальників, партнерів і клієнтів у єдину 
систему. Тому потрібна взаємодія додатків, як в одній інформаційній системі, так 
і між системами окремих учасників бізнес-процесу. 

Вихід із цього становища, що активно розвивається провідними 
постачальниками інформаційних технологій, такими, як IBM, Microsoft, Oracle та 
іншими, полягає в переході від централізованої інфраструктури інформаційних 
технологій і замкнутого на собі функціоналу прикладних систем до архітектури, 
що забезпечує можливості швидкого створення нових систем із набору 
доступних сервісів, тобто переході на сервісні моделі взаємодії між додатками 
загальної системи в рамках сервіс-орієнтованої архітектури (Service-oriented 
Architecture, SOA) і її реалізації за допомогою модельно-орієнтованих 
архітектурних рішень (Model-driven Architecture, MDA) [1]. 

Сервіс-орієнтована архітектура (SOA) є стилем архітектури ПЗ, яка 
забезпечує планування використання інформаційних технологій у вигляді 
модульних бізнес-сервісів для досягнення конкретних бізнес-цілей. SOA є 
концептуальною архітектурою бізнесу, де бізнес-функціональність, або логіка 
додатків, стає доступною для користувачів SOA, як безліч багаторазово спільно 
використовуваних сервісів в ІТ-мережі. Сервіси в SOA є модулями бізнес-
процесу, або модулями функціональності програми з відкритими інтерфейсами, 
що викликаються за допомогою повідомлень. 

Для бізнесу SOA означає задоволення потреб клієнтів, реальну гнучкість 
бізнесу, швидкий час виходу на ринок, простоту співпраці й низьку вартість 
бізнесу. Для ІТ-організацій SOA означає більшу продуктивність, зниження витрат 
на ІТ-рішення завдяки прискоренню розробки додатків, більш м’якого повторного 
використання сервісів, більш високої якості додатків, і загалом більш швидкого 
реагування на запити бізнес-клієнтів для поліпшення й модифікації системи. 
Додатково до цього існує можливість використання сервісів третіх сторін, що 
забезпечує ще більшу цінність SOA. Ба більше, навіть інтеграцію успадкованих 
додатків (legacy) доцільно проводити із застосуванням даної технології, коли 
певна, найбільш важлива частина існуючої функціональності, як би 
«інкапсулюється» і представляється стандартизованим інтерфейсом. У 
випадках, коли сервіси являють собою реалізації обчислювальних процедур, 
говорять про системах сервісно-орієнтованих обчислень SOC (Service-oriented 
Computing). 

Основна причина появи SOA — заповітна мрія індустрії програмування про 
заміну «ручного» кодування програм «від і до» на «промислову» збірку додатків 
зі «стандартних комплектуючих», як це відбувається в автомобільній або інших 
«традиційних» галузях промисловості. Компоненти програми можуть 
розміщуватися на різних вузлах мережі і представляти собою незалежні, слабо 
пов’язані, замінні сервіси-програмні модулі. 

Додатки, які повинні бути розміщеними в хмарі у зв’язку зі створенням 
Європейської відкритої науково-дослідницької хмари EOS [2], значно міняють 
традиційні правила, на яких побудовані SOA першого покоління. Щоби 
максимізувати переваги хмарних технологій завдяки використанню віртуалізації 
апаратних і загально системних ресурсів, необхідно змінити моделі сервісних 
додатків і оптимізувати хмару відповідно до цих змін [9]. EOSC є прикладом 
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сучасного інтелектуального обчислювального середовища, яке призначено для 
обслуговування 1,7 млн вчених і 80 млн професіоналів із різних галузей науки й 
технологій. Це найбільший європейський проект вартістю 2 млрд євро, 
реалізацією якого займаються зараз усі відомі європейські організації й 
інфраструктури (EUDAT, СERN, OpenAIRE (Open Access Infrastructure for 
Research in Europe), GÉANT, EGI, ESFRI (European Strategy Forum on Research 
Infrastructures), e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group), ESA (European Space 
Agency) та інші) Починаючи з 2017 року, мікросервіси в поєднанні з 
контейнерами дозволили прискорити розробку сервісних хмарних додатків і 
підвищити ефективність їх розгортання; забезпечити переміщення сервісів і їх 
перезапуск в умовах відмови ; забезпечити масштабування сервісів зі зміною 
навантаження [9]. Мікросервіси є додатками з однією функцією, як правило, 
невеликими за розміром, набагато меншими, ніж традиційні компоненти SOA 
програмних додатків, і доступними за допомогою простих RESTful HTTP або 
JSON інтерфейсів. Це ідеальний варіант, особливо для мобільних пристроїв і 
Інтернету речей (ІоТ), двох з основних джерел і драйверів для мікросервісів. API 
Swagger, здається, стає стандартом за замовчуванням для визначення, 
реалізації, виявлення й тестування REST сервісів. Контейнер (Докер) є 
програмним забезпеченням для автоматизації розгортання й управління 
додатками в середовищі віртуалізації на рівні операційної системи. Він дозволяє 
«упакувати» додаток з усім його оточенням і залежностями в контейнер, який 
може бути перенесений на будь-яку Linux-систему, а також надає середовище 
для управління контейнерами. Контейнеризація, по суті, реалізується на рівні 
віртуалізації операційної системи (на відміну від віртуальних машин (ВМ), кожна 
з яких оснащена повною вбудованою ОС). Кілька контейнерів можуть бути 
розміщені в одній віртуальній машині. Контейнери та мікросервіси не те ж саме. 
Мікросервіс може працювати в контейнері, але він також може працювати й на 
виділеній ВМ. Проте, контейнери є хорошим способом розроблення й 
розгортання мікросервісів, згрупованих у певні композиції, а інструменти і 
платформи для запуску контейнерів є хорошим способом для управління 
мікросервісними додатками. 

Процесно-орієнтований підхід до побудови ІТ-рішень дозволяє звести до 
мінімуму розробку коду [10]. За необхідності внесення змін досить змінити логіку 
процесу, не зачіпаючи функціональність сервісів, що значно прискорює 
впровадження змін. Набагато простіше змінити один сервіс, перевіряючи вплив 
цієї зміни на функції інших процесів, ніж вносити різні зміни в кожен додаток зі 
схожою функціональністю. Однак використання SOA вимагає, щоб у 
корпоративних ІТ-службах компаній були фахівці, які добре знаються не тільки в 
інформаційних технологіях, а й у бізнес-процесах і їх семантиці. 

В даній роботі приводиться обґрунтування напряму і програми підготовки 
таких фахів з освітньої програми (ОП) «Iнтелектуальнi сервiс-орiєнтованi 
розподiленi обчислювання», розпочатої в КПІ імені Ігоря Сікорського, у рамках 
спеціальності 122-«комп’ютерні науки». 
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Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
Програма орієнтована на вивчення новітніх концепцій і моделей сучасної 

теорії і практики інтелектуальних обчислювальних середовищ (застосування 
сервіс-орієнтованих обчислень і архітектур (SOA та SOC), розподілених грід-, 
хмарних, туманних та безсерверних обчислень у комп’ютерній обробці великих 
даних і автоматизованому проектуванні; побудова багатоагентських систем і 
інфраструктур, як послуг; використання SOC та SOA в Інтернеті речей. 

ОП унікальна для ЗВО України і введена для забезпечення й підтримки 
участі фахівців предметних галузей України в створенні й експлуатації ресурсів 
Європейської відкритої наукової хмари (EOSC), у наповненні їх своїми 
конкретними прикладними додатками, зокрема, шляхом перенесення в хмару 
своїх наявних напрацювань із попереднім перетворенням наявних монолітних 
додатків у сукупність веб-сервісів і подальшим розгортанням їх у контейнерах 
хмари з можливістю автоматичного пошуку. 

Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності: новітні концепції й моделі сучасної 
теорії і практики побудови математичного, програмного та апаратного 
забезпечення комп’ютерних систем та систем штучного інтелекту, включно 
інтелектуальні обчислювальні середовища, які охоплюють розвиток і 
застосування сервіс-орієнтованих і паралельних обчислень та архітектур (SOA 
та SOC), розподілених грід-, хмарних, туманних (периферійних) та безсерверних 
обчислень, сучасних технологій обчислювального інтелекту, нейронних мереж, 
машинного навчання, нейромереж глибокого навчання, інтелектуальний аналіз 
надвеликих баз даних та знань (Big Data Mining), семантичних і блокчейн 
технологій у комп’ютерній обробці великих за обсягом даних і автоматизованому 
проектуванні; побудову багатоагентних систем і інфраструктур, як послуг (IaaS), 
платформ, як послуг (PaaS), програмного забезпечення, як послуг (SaaS), даних, 
як послуг (DaaS) для «діджіталізації» суспільства); використання SOC та SOA в 
Інтернеті речей та в прикладних додатках EOSC. 

Цілі освітньої програми: 
• підготувати фахівців до успішної професійної інженерної діяльності в галузі 

теорії обчислень і методів реалізації комп’ютерів та розподілених 
обчислювальних середовищ; систем штучного інтелекту (ШІ) і нейронних мереж; 
теорії мов програмування і сховищ даних, на основі широкої поглибленої базової 
підготовки та здатності швидкого самостійного освоєння нових технологій і 
систем у даній галузі; 

• сформувати професійні компетенції в галузі проектування, розробки, 
комплексування й супроводу хмарних систем, комплексів і середовищ для 
високопродуктивної обробки даних на основі паралельних і розподілених 
архітектур; 

• сформувати професійні компетенції в галузі дослідження, створення та 
використання інтелектуальних систем для вирішення важко-формалізованих 
задач на основі моделей вилучення та обробки знань у розподілених 
обчислювальних середовищах. 

Унікальність ОП полягає в базуванні на концепціях нової науки про сервіси 
[12], технології хмарних обчислень, сервіс-орієнтованих архітектури, оброблення 
великих за обсягом даних, застосування машинного навчання, які є 
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сьогоденними ІТ секторами зростання, яким притаманний високий попит на 
кваліфікованих ІТ-фахівців, здатних працювати в інтелектуальному 
розподіленому обчислювальному середовищі. 

Теоретичний зміст досліджень у предметній галузі: теоретико-математичні 
основи побудови та аналізу систем обчислювального інтелекту, організації 
навчання, включно з глибоким навчанням нейронних мереж різних класів, 
побудови, навчання та застосування згорткових нейронних мереж та гібридних 
нейронних мереж у різних предметних областях, зокрема для розпізнаванні 
образів, класифікації та прогнозування та організації обчислень у розподілених 
обчислювальних середовищах, включно з питаннями їхнього розпаралелювання 
і врахування особливостей квантових комп’ютерів; використання семантики і 
знань у процедурах оброблення даних; удосконалення й пошук альтернатив 
інтерфейсу користувача із системою на натуральній мові і взаємодії пристроїв 
між собою в мережі; розвиток мов і парадигм програмування та засобів 
автоматизації програмування; інноваційних баз даних і знань та ефективного 
зберігання й пошуку інформації в них; формалізації математичних доказів і 
логічних висновків; методів і моделей математичного моделювання об’єктів дуже 
великої розмірності чи в умовах невизначеності та ризику; інтелектуалізації 
обчислень і об’єктів, що створюються, на базі застосування методів і технологій 
штучного інтелекту та машинного глибинного навчання; методів та моделей 
ідентифікації та оптимізації станів та підтримки прийняття рішень для об’єктів 
різної природи; створення засобів взаємодії з доповненої і віртуальною 
реальністю, як систематизації колективного досвіду; розвиток і використання 
методів розпізнавання образів та комп’ютерного зору при створенні «розумного» 
оточення (будинку, транспорту, міста та інше); забезпечення інтеграції та 
взаємодії додатків у рамках сукупності великої кількості інформаційних систем 
підприємства або декількох підприємств тощо. Переліковані питання 
викладаються в низці дисциплін, таких, як «Основи сервіс-орієнтованих 
обчислень і архітектур», «Високопродуктивні розподілені обчислювальні 
системи», «Методи та технології обчислювального інтелекту», «Оброблення 
надвеликих масивів даних», «Хмарні технології та сервіси», «Грід-технології для 
розподілених обчислень та обробки даних», «Вбудовані системи та Інтернет 
речей», «Веб-проектування та семантичний веб», «Технології побудови 
розподілених баз даних та знань». «Мультиагентні системи», «Моделювання 
розподілених систем обробки даних» та інших. 

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання 
проводилися обговорення зі здобувачами вищої освіти та випускники програми, 
які працюють у провідних ІТ компаніях України: EPAM, GlobalLogic, Miratech, 
Luxoft, CIKLUM, SoftServe, ProFIX, Samsung та інших. Під час захисту рефератів 
із нового для ЗВО України курсу «Основи сервіс-орієнтованих обчислень і 
архітектур» у 2018–2019 роках магістри й аспіранти розповідали про напрям 
досліджень і розробок, до яких вони залучені в компаніях; про інструментарій, 
яким ними користуються; про фахові знання й навички, яких їм не вистачає. 

Формулювання цілей та програмних результатів навчання проводилося в 
активному контакті також із роботодавцями через майже щорічні спільні заходи з 
Асоціацією «Інформаційні технології України», зокрема, з питань комплексного 
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аналізу рівня підготовки ІТ спеціалістів в Україні, вимог до їх компетентностей. У 
якості прикладів можна назвати круглий стіл «ІТ освіта та ІТ бізнес: ефективність 
у взаємодії» (листопад 2013 р.); круглий стіл «Нові ІТ спеціальності у ВНЗ» 
(квітень 2015); форум «Software Development Forum» (жовтень 2018). 

У 2017 році з компанією Miratech створена спільна навчально-дослідницька 
лабораторія, головна мета якої полягає в об’єднанні зусиль для підвищення 
рівня підготовки випускників. Зокрема компанією підкреслена необхідність 
приділити увагу інтеграції і взаємодії додатків у рамках сукупності великої 
кількості інформаційних систем підприємства або декількох підприємств. 

Пропозиції з побудови навчання за новим напрямом доповідалися на 
професійних зібраннях, наприклад, Міжнародній конференції «Обчислювальний 
інтелект» (Черкаси, травень 2011 р.) і Міжнародній конференції «Системний 
аналіз та інформаційні технології САІТ-2014», 26–30 травня 2017 року. 

Кафедра системного проектування (СП) КПІ імені І. Сікорського разом 
академічною спільнотою є одним з організаторів і активним учасником 
становлення грід-технологій в Україні для розподілених обчислень [8]. Ще у 2005 
році в Державній цільовій програмі «Інформаційні та комунікаційні технології в 
освіті й науці на 2006–2010 роки», прийнятій Кабінетом Міністрів України 
(Постанова КМ України № 1153 від 7 грудня 2005 року). Національний технічний 
університет «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» виграв тендер 
проектів із реалізації завдання «Створення національної Grid-інфраструктури 
для підтримки наукових досліджень» цієї Державної цільової програми, 
оголошений Міністерством освіти й науки України (договір № ІТ /506 — 2007 від 
22 серпня 2007 р.). Куратором проекту Ugrid було призначено проф. Петренка 
А.І. Він же очолив розгортання суперкомп’ютера НТУУ «КПІ», який деякий час 
був найпотужнішим комп’ютером в Україні. Була досягнута домовленість із НАНУ 
і проведене об’єднання наявних сегментів наукової й освітньої обчислювальної й 
комунікаційної інфраструктури НАНУ й МОНУ в єдину Українську Національну 
Grid — ініціативу (UNGI), яка інтегрована в Європейську Grid — інфраструктуру 
EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) і EGI (European Grid Iniriatives). Кафедра СП 
прийняла активну участь у наступних державних науково-технічних програмах із 
грід-технологій, зокрема, у комплексній цільовій програмі НАН України «Грід-
інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» 
(2009–2019 роки). Було виконано низку важливих проектів, прикладами яких 
можуть бути проекти «Сервісно-орієнтоване прикладне програмне забезпечення 
для інженерних розрахунків на базі веб, грід і хмарних сервісів» (2015–2016 
роки) і «Створення й підтримка програмно-сервісних засобів розробки 
прикладного програмного забезпечення» (2018 р.), ««Хмарна платформа для 
виконання прикладних обчислювальних сценаріїв на основі динамічного 
оркестрування веб-сервісів із використанням бази знань» (2019 р.). 

У результаті виконаних проектів створено нову методологію побудови 
розподіленої архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення 
для вирішення науково-технічних задач високої складності. На відміну від 
наявних підходів, вона дозволяє динамічно синтезувати прикладне програмне 
забезпечення з наявних у мережі програмних засобів, доступних через 
інтерфейс веб-сервісів (як SOAP-сервісів, так і REST-сервісів), та залученням 
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високопродуктивних обчислювальних ресурсів, як грід-мережі, так і з хмарних 
інфраструктур, відповідно до конкретних задач та вимог кінцевого користувача, 
що не є фахівцем з інформаційних технологій. Створено репозитарій сервісів 
обчислювальних процедур для моделювання складних систем. Розроблено та 
реалізовано метод постановки на виконання обчислювальних задач із 
використанням стеку технологій семантичного веб, що, на відміну від наявних 
підходів, дозволяє формулювати кінцеву мету обчислень та уточнювати способи 
її досягнення користувачу, що не має навичок програміста. Конкретний робочий 
потік із веб-сервісів, які будуть залучені до реалізації обчислювального 
сценарію, будується автоматично та здатен динамічно адаптуватися відповідно 
до змін у мікросервісній екосистемі. Результати досліджень втілено в практичній 
реалізації компонентів програмного комплексу прикладних обчислень. Для 
прикладу в додатку приведений репозитарій сервісів для розробників 
застосувань для Інтернету речей, базований на результатах європейської 
програми [3–7]. 

 
Врахуванння галузевого та регіонального контексту 
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання в ОП було 

враховано галузевий та регіональний контекст, що визначається зростанням 
значущості сервісів, коли сервісні інновації тепер є головними завданнями 
практиків у сфері бізнесу та державних органів влади, а також вчених та 
інженерів в області наукових досліджень і освіти. Їх спільні зусилля повинні бути 
спрямовані на забезпечення зростання індустрії сервісів в Україні (зокрема в 
Києві), завдяки цьому інженерна підтримка процесу розробки й експлуатації 
систем сервісів стане однією з умов досягнення успіху. Найближчим часом SOA 
буде грати роль каталізатора для робіт з інвентаризації корпоративної ІТ-
архітектури провідних підприємств та опису бізнес-процесів, по переробці 
більшості наявних на ринку програмних продуктів. 

SOA з допомогою веб-сервісів стає основою для об’єднання різнорідних 
бізнес-систем через Інтернет. З допомогою SOA функціональні потреби 
підприємства в корпоративних системах задовольняються набором сервісів, а не 
окремим додатком, що фундаментально змінює підходи розробників до 
реалізації. Конфігурація й координація сервісів в архітектурі, ґрунтується на 
сервісах, і композиція сервісів і процесів однаково важливі в сучасних системах 
сервісів. Сервіси взаємодіють один з одним із допомогою повідомлень. 
Повідомлення можна здійснити з допомогою шаблону «запит-відповідь», коли в 
певний момент часу тільки один із конкретних сервісів викликається одним 
споживачем (зв’язок «один-до-одного», або синхронна модель); з допомогою 
шаблону «публікація / підписка», коли на одну конкретну подію може 
відгукнутися багато сервісів (зв’язок «один-до-багатьох», або асинхронна 
модель); з допомогою інтелектуальних агентів, які визначають координацію 
сервісів, оскільки кожен агент має у своєму розпорядженні певну частину знань 
про бізнес-процесі й може обмінюватися цими знаннями з іншими агентами. 

Конче привабливе виявлення можливих інваріантних сервісів для систем, 
що фокусуються на людській діяльності (електричні мережі, системи 
водопостачання; транспортні системи; система охорони здоров’я; система 
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освіти; банківсько-фінансові системи; системи роздрібної торгівля; системи 
туризму, медіа та розваг і ін.). Це дозволило би створити репозиторій 
міждисциплінарних інваріантних сервісів, як будівельних блоків відповідних 
систем сервісів і забезпечити зниження собівартості прикладного ПЗ унаслідок: 

— підвищення на 50–80 % коефіцієнта повторного використання програмних 
модулів зі сховищ сервісів; 

— підвищення на 50–70 % продуктивності процесів розробки необхідних 
прикладних програм; 

— підвищення (на 30–40 %) участі користувачів у розробці прикладних 
програм; 

— зменшення часу (на 30–50 %) на висновок створеної продукції на ринок. 
 

Врахування досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних навчальних 
програм  

За минулий короткий термін — близько п’яти років — новий напрям із сервіс-
орієнтованих обчислень і архітектур набув широкого поширення в провідних 
університетах світу. Деякі з них зайняли лідируючі позиції в дослідженнях і 
привнесли інноваційне бачення науки про сервіси, як нової дисципліни. До таких 
університетів відносяться: Берклі (Каліфорнія), Карнегі Мелон, Технологічний 
Інститут штату Джорджія, Массачусетський технологічний (всі США) Інститут 
Фраунгофера, Університет Карлштад (ФРН), університет Цинги Хуа (Тайвань), 
університет Кента (Великобританія). Сьогодні відомі 102-і такі навчальні 
програми по всьому світу (88 магістерських та 14 бакалаврських) з підготовки 
адаптивних новаторів сервісного керівництва наукою та економікою у 250 
університетах світу 50-ти країн. Серйозний розвиток викладання нової науки 
отримало в Чехії та Угорщині. Деякі з перерахованих вишів розміщують на своїх 
сайтах матеріали, пов’язані з викладанням окремих дисциплін. 

Таблиця 1 
Приклади зарубіжних університетів і їх освітніх програм 

 Університет  Програма 

University of Cambridge  CS: SE 9, CS230; 
University of Oxford CS: Service Oriented Architecture; 
 Royal Instutute of 
Technology Stockholm 

Component and Service Oriented Information 
Systems 
 

TU Wien Web-Service Engineering 
ETH Zurich Enterprise Application Integration (Middleware 
MIT Foundations of Software Engineering 
Stanford Web Services for Effective e-Business 

Applications 
Berkely Service-Oriented Computing 
 

В Україні вітчизняних альтернатив для освітньої програмі КПІ поки немає. 
Серед множини наявних навчальних іноземних програм залежно від специфіки 
країни і вимог національної економіки наголос робиться на різні аспекти 
підготовки: дехто посилює ІТ підготовку, інші — підготовку з бізнесу й 
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менеджменту. Під час розробки ОП у КПІ імені І. Сікорського вивчалися й 
порівнювалися програми підготовки магістрів і PhD з інженерії сервісів, що 
реалізовані в університеті Павіа (Pavia University, Італія) у співпраці з 
Харбінським технологічним інститутом (Harbin Institute of Technology, Китай), а 
також інші подібні освітні програми, зведені в табл.1: 

ОП КПІ імені І.Сікорського за змістом і структурою наближається до ОП 
«Service Oriented Architecture» (Oxford і Cambridge, UK) та ОП «International 
Master in Service Engineering» (програма Erasmus Mundus в University of Tilburg 
(Netherlands), the University of Stuttgart (Germany) and University of Crete (Greece). 

Оскільки стандарт вищої освіти за рівнем «доктор філософії» зі 
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» поки відсутній в Україні, то визначені ОП 
програмні результати навчання можна порівняти з вимогами Національної рамки 
кваліфікацій для восьмого та дев’ятого і кваліфікаційних рівнів, що 
передбачають: 

 Здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми в певній галузі 
професійної діяльності та/або в процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 
умов і вимог. 

 Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 
практики 

Можна впевнитися, що вимоги, які визначені в Національній рамці 
кваліфікацій, задовольняються результатами освоєння ОП «Iнтелектуальнi 
сервіс-орієнтовані розподілені обчислення», тому що кожен випускник програми 
після закінчення навчання повинен продемонструвати: 

 здатність проектувати, розробляти, комплексувати і використовувати 
розподілені, у тому числі ґрунтовані на знаннях, обчислювальні середовища з 
використанням сучасних методів і грід/хмарних технологій; 

 здатність до наукової і проектної діяльності у сфері створення 
розподілених інтелектуальних сервіс-орієнтованих середовищ на основі 
системного підходу, вміння будувати і використовувати моделі для опису і 
прогнозування різних об’єктів та явищ, здійснювати їх якісний і кількісний аналіз; 

 вміння вибирати й розробляти методи дослідження об’єктів професійної 
діяльності на основі загальних тенденцій розвитку інженерної думки, проводити 
аналіз, синтез, оптимізацію рішень і застосування машинного навчання з метою 
забезпечення якості проектних рішень; 

 вміння обґрунтовано вибирати методологію проектування розподілених 
інтелектуальних сервіс-орієнтованих систем обчислень і формувати технічні 
завдання; 

 вміння планувати і здійснювати керівництво процесом розробки сервісів і 
комплексування розподілених інтелектуальних обчислювальних середовищ ; 

 здатність удосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і 
загальнокультурний рівень, самостійно освоювати нові методи дослідження й 
розробки розподілених інтелектуальних обчислювальних середовищ, добувати і 
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використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, у тому числі в 
нових галузях знань, безпосередньо не пов’язаних зі сферою діяльності; 

 вміння вільно користуватися українською та іноземною мовами, як засобом 
ділового спілкування у своїй професійній області; 

 мати навички підготовки та проведення навчальних занять із дисциплін 
напряму «Iнтелектуальнi сервіс-орієнтовані розподілені обчислення». 

Областями працевлаштування випускників є вітчизняні та зарубіжні наукові 
центри та ІТ компанії з розробки і створення нових перспективних комп’ютерних 
систем і технологій та інші підприємства із супроводу та обслуговування 
сучасних інформаційних систем і технологічних комплексів. Випускники добре 
адаптовані до умов роботи за кордоном і навчання в докторантурі українських і 
зарубіжних вишів. Вони можуть успішно працювати в якості системних фахівців з 
інформаційних технологій; системних архітекторів, системних аналітиків, 
системних адміністраторів, системних програмістів, системних інженерів; 
менеджерів та інших провідних фахівців в інформаційних підрозділах органів 
державного й муніципального управління, бізнесу, банків, виробництва, 
соціальної сфери, культури, охорони здоров’я тощо., а також у комп’ютерних, 
телекомунікаційних, IT-компаніях та інститутах, провайдерами Інтернет і послуг 
Інтернет речей, компаній із розробки програмного забезпечення. 

 
Висновки 
Отже, підсумовуючи вище викладене, варто відмітити такі результати 

досліджень: 
1. Цілі й контент ОП «Iнтелектуальнi сервiс-орiєнтованi розподiленi 

обчислювання» відповідають концептуальним положенням стратегії розвитку 
НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» на період 2012–2020 років (https://kpi.ua/12–03–
29-programm), зокрема, забезпеченню міждисциплінарності, системності, 
комплексності підготовки й гармонізації роботи університету з ринком праці; 
врахування не лише нинішнього, а й майбутнього стану розвитку наук, 
технологій та виробництва; створення завдяки поєднанню науки, передової 
освіти та бізнесу острів інноваційного прориву в країні за напрямами, де КПІ 
імені І. Сікорського має потужні напрацювання. 

2. Попит на системних аналітиків і фахівців-комп’ютерників, які 
вмітимуть обробляти й аналізувати дані різної природи для бізнесу, наукових 
досліджень, нових видів техніки, у найближче десятиліття зросте в декілька 
разів. Ці світові тенденції слід враховувати в процесі еволюційного 
вдосконалення змісту й напрямів підготовки фахівців для новітніх технологій. 
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